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দুনিকথো 

আমোযির েবযচযে মূলযবোি েম্পি হল আমোযির ঈমোি ও নিক আমল। আর েবযচযে বড় 

দুশমি হল শেতোি। শেতোি প্রনত মুহুযতভ তোর েযবভোচ্চ শনি প্রযেোগ্ করযে, কীর্োযব আমোযিরযক 

ঈমোিহোরো করযত পোযর, কীর্োযব নিক আমল নথযক িূযর রোখযত পোযর, কীর্োযব আমোযির জোি-

মোযলর ক্ষনত করযত পোযর। তোর হোত নথযক বোাঁচোর একিোই উপোে। তো হল, েবভ শনিমোি আল্লোহ 

েুবহোিোহু ওেো তোআলোর আশ্রে।  

করুআি-হোনিযে বনণভত নিোেো ও ন নকরেমূযহর মোধ্যযম আমরো নেই আশ্রে লোর্ করযত পোনর। 

এর মোধ্যযম আমরো নপযত পোনর আল্লোহ তোআলোর পক্ষ নথযক েযবভোচ্চ নিরোপত্তো।   

নিোেো ও ন নকযরর প্রনেদ্ধ ও নির্ভরয োগ্য নকতোব ‘নহেিুল মুেনলম’ নথযক ির  িোমো  পরবতভী 

িশনি ন নকর, েকোল-েন্ধ্যোর নতইশনি ন নকর এবং েব েমে পড়ো  োে এমি বোরনি ন নকর 

নকোিরূপ পনরবতভি করো েোড়ো এখোযি েংকলি করো হযেযে। তযব েকোল-েন্ধ্যোর ন নকরগুযলোর 

মযধ্য একবোর পড়যত হে, এমি ন নকরগুযলোযক েবোর আযগ্ আিো হযেযে। এরপর ধ্োরোবোনহক 

র্োযব নতিবোর, চোরবোর, েোতবোর ও িশবোযরর ন নকরগুযলোযক আিো হযেযে। একশবোর পড়যত 

হে, এমি ন নকরগুযলোযক একিম নশষ রোখো হযেযে। এর দ্বোরো উযেশয, েবগুযলো ন নকর করো 

এবং মুখস্থ রোখো ন ি েবোর জিয েহজ হে। আল্লোহ তোআলো আমোযির েবোইযক নিেনমত এ 

ন নকরগুযলো করোর তোওনিক িোি করুি। আমীি  
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 األذكار بعد الصلوات المكتوبة

প্রযতযক ির  িোমোয র পর 

এক :  

 َأْستَ ْغِفُراللََّه، َأْستَ ْغِفُراللََّه، َأْستَ ْغِفُراللَّهَ 

-েহী মুেনলম : ৫৯১ 

 

দুই : 

 . اْلَجاَلِل َواْْلِْكَرامِ َوِمْنَك السَّاَلُم، تَ َبارَْكَت يَا َذا  اللَُّهمَّ أَْنَت السَّاَلُم،

 -েহী মুেনলম : ৫৯১ 

 

নতি : (নতিবোর) 

 .الَ ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير  

-েহী বুখোরী : ৬৪৭৩ 

 

চোর :  

َفُع َذا اْلَجدِّ ِمْنَك الَجد  اللَُّهمَّ الَ َماِنَع ِلَما   . َأْعطَْيَت، َوالَ ُمْعِطَي ِلَما َمنَ ْعَت، َوالَ يَ ن ْ

-েহী বুখোরী : ৮৪৪; েহী মুেনলম : ১২২৫ 

 

পোাঁচ :  

َة ِإالَّ بِاللَِّه، الَ اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك، َوَلُه اْلَحمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  ، الَ َحْوَل َواَل قُ وَّ ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َوالَ نَ ْعُبُد ِإالَّ ِإيَّاُه،  َقِدير 
يَن َوَلْو َكرِ   .الَكاِفُرونَ  هَ َلُه الن ِّْعَمُة َوَلُه اْلَفْضُل َوَلُه الث ََّناُء اْلَحَسُن، اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ

-েহী মুেনলম : ১২৩০ 

 

েে : আেোতুল করুেী 
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ِت َوَما فِ  وّٰ ي ااْلَْرِض َمْن َذا الَِّذْي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِاالَّ بِِاْذنِه  يَ ْعَلُم َما بَ ْيَن  اَلل ُّٰه اَل ِالَّٰه ِاالَّ ُهَو اَلْ َحي  اْلَقي  ْوُم  اَل تَْاُخُذُه ِس َنة  وَّاَل نَ ْوم  َله َما ِفي السَّمّٰ
ِت وَ  وّٰ ُ   ْوُده ِحْفظُُهَما  َوُهَو اْلَعِلي  اْلَعِظْيمُ اَْيِدْيِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل ُيِحْيطُْوَن ِبَشْيٍء مِّْن ِعْلِمه ِاالَّ ِبَما َشاَء َوِسَع ُكْرِس ي ُه السَّمّٰ  .  ااْلَْرَض  َواَل يَ      

িন লত : রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি, 

 . تَ وْ مُ نَِّة إالَّ أْن يَ وِل الجَ خُ دُ  نَ ْعه ِمنْ مْ الٍة َلْم يَ صَ  لِّ يِّ ُدبُ َر كُ سِ آيَة الُكرْ  َرأَ ق َ  َمنْ 

নকউ প্রযতযক (ির ) িোমোয র পর আেোতুল করুনে পড়যল তোর জোন্নোযত প্রযবযশর জিয মৃতুয 

েোড়ো আর নকোিও বোধ্ো থোযক িো। িোেোেী, আমোলুল ইেোওম ওেোল লোইলোহ : ১০০ 

 

েোত : েূরো ইখলোে, েূরো িোলোক ও েূরো িোে (একবোর) 

ِن الرَِّحْيِم    ِبْسِم الل ِّٰه الرَّْحمّٰ

 .ُقْل ُهَو الل ُّٰه َاَحد   اَلل ُّٰه الصََّمُد َلْم يَِلْد َوَلْم يُ ْوَلْد  َوَلْم َيُكْن لَّه ُكُفًوا َاَحد  

 

ِن الرَِّحْيِم     ِبْسِم الل ِّٰه الرَّْحمّٰ

ثِّٰت ِفي اْلُعَقِد  َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِاَذا َحَسدَ  ُقْل َاُعْوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق  ِمْن َشرِّ َما َخَلَق  َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق ِاَذا َوَقَب  َوِمنْ   .َشرِّ الن َّف ّٰ

 

ِن الرَِّحْيمِ   ِبْسِم الل ِّٰه الرَّْحمّٰ

 .ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاسِ  اْلَخنَّاِس الَِّذْي يُ َوْسِوُس ِفْي ُصُدْوِر النَّاسِ  َمِلِك النَّاِس ِالِّٰه النَّاِس ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواسِ  ُعْوُذ ِبَربِّ النَّاسِ ُقْل اَ 

Ñেুিোযি আবূ িোউি : ১৫২৩; জোযম নতরনম ী : ২৯০৩ 

 

আি :  ُِسْبَحاَن اللَّه  (৩৩ বোর)  ِاْلَحْمُد لِلَّه  (৩৩ বোর)  َُأْكبَ رُ  اللَّه  (৩৩ বোর) 

 (একবোর)الَ ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير  

িন লত : রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি, ন  বযনি প্রযতযক (ির ) 

িোমোয র পর এই আমলনি করযব তোর েকল (েগ্ীরো) গুিোহ ক্ষমো কযর নিেো হযব।  নিও তো 

েমুযের নিিো পনরমোণ হে।-েহী মুেনলম : ৫৯৭ 

 

িে : (িজর ও মোগ্নরব বোি িশ বোর)  

 . اللَُّه َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد ُيْحِيي َويُِميُت َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير  الَ ِإَلَه ِإالَّ 
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-জোযম নতরনম ী : ৩৪৭৪; মুেিোযি আহমি : ১৭৯৯০ 

 

িশ : (িজযরর েোলোম নিরোযিোর পর একবোর) 

 . طَيِّباً، َوَعَمالً ُمتَ َقبَّالً  اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك ِعْلماً ناِفعاً، َورِْزقاً 

-েুিোযি ইবযি মোজোহ : ৯২৫; িোেোেী, আমোলুল ইেোওনম ওেোল লোইলোহ : ১০২ 

 

***** 
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 أذكارالصباح والمساء 

েকোল-েন্ধ্যোর মোেিূি ন নকর 

িন লত : হ রত আিোে রোন . নথযক বনণভত, রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম 

বযলযেি,  

أَلَْن أَقْ ُعَد َمَع قَ ْوٍم َل، وَ يْ اعِ مَ ِد إسْ لْ وُ  نْ ًة مِ عَ ب َ رْ ِتَق أَ عْ أُ  نْ أَ  نْ ب  إليَّ مِ حَ ُس، أَ مْ َع الشَّ لُ طْ داِة حتى تَ الِة الغَ صَ  نْ اهلَل، مِ  رونَ كُ ذْ يَ  مٍ وْ ق َ  عَ َد مَ عُ ق ْ أَ  أَلَنْ 
 . الشَّْمُس، َأَحب  إليَّ ِمْن َأْن ُأْعِتَق َأْربَ َعةً  بَ رُ غْ ت َ  نْ ِر إلى أَ صْ عَ الْ َيْذُكروَن اهلَل، ِمْن َصالِة 

িজযরর পর নথযক েূয ভোিে প ভন্ত এবং আেযরর পর নথযক েূ ভোস্ত প ভন্ত নকে ু নলোযকর েোযথ 

বযে আল্লোহর ন নকর করো আমোর কোযে হ রত ইেমোইল আ.র বংযশর চোরজি িোে মুি করোর 

নচযেও নবনশ নপ্রে। -েুিোযি আবূ িোউি : ৩৬৬৭ 

 

এক : আেোতুল করুেী   

ِت َوَما ِفي ااْلَْرِض َمْن َذا الَِّذْي يَ  ُهوَ اَلل ُّٰه اَل ِالَّٰه ِاالَّ  وّٰ ْشَفُع ِعْنَدُه ِاالَّ بِِاْذنِه  يَ ْعَلُم َما بَ ْيَن  اَلْ َحي  اْلَقي  ْوُم  اَل تَْاُخُذُه ِس َنة  وَّاَل نَ ْوم  َله َما ِفي السَّمّٰ
ُ   ْوُده ِحْفظُُهَما  َوُهَو اْلَعِلي  اْلَعِظيْ اَْيِدْيِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل ُيِحْيطُْوَن ِبَشْيٍء مِّْن ِعْلِمه ِاالَّ  ِت َوااْلَْرَض  َواَل يَ       وّٰ  .  مُ  ِبَما َشاَء َوِسَع ُكْرِس ي ُه السَّمّٰ

িন লত : রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি,  

 .ُيْصِبحَ تَّى حَ  مْ هُ ن ْ مِ  ُأِجي ْرَ  ِحْيَن يُْمِسيْ اَلها قَ  َمنْ وَ  يَ سِ مْ تَّى يُ حَ  نِّ جِ الْ  نَ َر مِ ي ْ ُح ُأجِ بِ صْ َن يُ يْ اَلها حِ قَ  َمنْ 

নকউ েকোল নবলো আেোতুল করুনে পড়যল েন্ধ্যো প ভন্ত নজিযির হোত নথযক নিরোপি থোকযব। 

েন্ধ্যোযবলো পড়যল েকোল প ভন্ত নিরোপি থোকযব। Ñমুেতোিরোযক হোযকম : ১/৫৬২ 

 

দুই : েূরো ইখলোে, েূরো িোলোক ও েূরো িোে (নতিবোর)  

ِن الرَِّحْيِم    ِبْسِم الل ِّٰه الرَّْحمّٰ

 .ُقْل ُهَو الل ُّٰه َاَحد   اَلل ُّٰه الصََّمُد َلْم يَِلْد َوَلْم يُ ْوَلْد  َوَلْم َيُكْن لَّه ُكُفًوا َاَحد  

 

ِن الرَِّحْيمِ   ِبْسِم الل ِّٰه الرَّْحمّٰ

ثِّٰت ِفي اْلُعَقِد  َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِاَذا َحَسدَ  َشرِّ َما َخَلَق  َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق ِاَذا َوَقَب  َوِمنْ ُقْل َاُعْوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق  ِمْن   .َشرِّ الن َّف ّٰ

 

ِن الرَِّحْيمِ   ِبْسِم الل ِّٰه الرَّْحمّٰ
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 .ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاسِ  اْلَخنَّاِس الَِّذْي يُ َوْسِوُس ِفْي ُصُدْوِر النَّاسِ  َمِلِك النَّاِس ِالِّٰه النَّاِس ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواسِ  ُقْل َاُعْوُذ ِبَربِّ النَّاسِ 

িন লত : রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি,  

 . ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   نْ مِ  هُ تْ فَ كَ يُْمِسي   ِحْينَ وَ  ِحْيَن ُيْصِبُح اتٍ رَ مَ  ثَ اَل ثَ َمْن قَاَلها 

নকউ েকোল-েন্ধ্যো নতি নতি বোর এ নতিনি েূরো পড়যল এ েুরোগুযলো তোর জিয েবনকেুর অনিষ্ট 

নথযক  যথষ্ট হযব। Ñেিুোযি আবূ িোউি : ৫০৮২ 

 

নতি : (একবোর)  

 . َطْرَفَة َعْينٍ يَا َحي  يَا قَ ي وُم ِبَرْحَمِتَك َأْسَتغيُث َأْصِلْح ِلي َشْأِنَي ُكلَُّه َوالَ َتِكْلِني ِإَلى نَ ْفِسي  

-মুেতোিরোযক হোযকম : ১/৫৪৫ 

 

চোর : (েকোযল একবোর) 

 . اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك ِعْلماً ناِفعاً، َورِْزقاً طَيِّباً، َوَعَمالً ُمتَ َقبَّالً 

-ইবিুে-েুন্নী : ৫৪; েুিোযি ইবযি মোজোহ : ৯২৫ 

    

পোাঁচ : েোইনেদুল ইনস্তগ্িোর (একবোর) 

،  ْعُت، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َمااللَُّهمَّ أَْنَت رَبِّي اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت، َخَلْقَتِني َوأَنَا َعْبُدَك، َوأَنَا َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَ  َصنَ ْعُت، أَبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ
 . ِفُر الذ نوَب ِإالَّ أَْنتَ َوأَبُوُء ِبَذنِْبي فَاْغِفْر ِلي فَِإنَُّه الَ يَ غْ 

িন লত : রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি,  

 . حَ بَ صْ ا أَ ذَ إِ  كَ الِ ذَ نََّة وكَ جَ َل الْ خَ دَ  هِ تِ لَ ي ْ لَ  نْ اَت مِ مَ فَ ِحْيَن يُْمِسي  اًنا ِبهَ قِ وْ مُ َمْن قَاَلها 

নকউ পূণভ এনকযির েোযথ েন্ধ্যোে এনি পড়যল ওই রোযত মোরো নগ্যল অবশযই জোন্নোযত  োযব। 

েকোযল পড়যল ওই নিি মোরো নগ্যল অবশযই জোন্নোযত  োযব। েহীহ বুখোরী : ৬৩০৬ 

 

েে : (একবোর)  

نْ َيا َواآلِخَرِة، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك اْلَعْفَو  َوَماِلي، اللَُّهمَّ اْستُ ْر َعْورَاِتي، َوآِمْن  َواْلَعاِفَيَة ِفي ِديِني َوُدنْ َياَي َوَأْهِلياللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة ِفي الد 
 . ْن َتْحِتي ِشَماِلي، َوِمْن فَ ْوِقي، َوَأُعوُذ ِبَعَظَمِتَك َأْن ُأْغَتاَل مِ  َرْوَعاِتي، اللَُّهمَّ اْحَفْظِني ِمْن بَيِن َيَديَّ، َوِمْن َخْلِفي، َوَعْن َيِميِني، َوَعنْ 

-েুিোযি আবূ িোউি : ৫০৭৪; েুিোযি ইবযি মোজোহ : ৩৮৭১ 
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েোত : (একবোর)  

َشرِّ نَ ْفِسي، َوِمْن َشرِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن   ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت،اللَُّهمَّ َعاِلَم الغَْيِب َوالشََّهاَدِة فَاِطَر السََّمَواِت َواأْلَْرِض، َربَّ ُكلِّ َشْيٍء َوَمِليَكُه، َأْشَهُد َأْن الَ 
 . الشَّْيطاِن َوِشرْكِه، َوَأْن أَقْ َتِرَف َعَلى نَ ْفِسي ُسوءًا، َأْو َأُجرَُّه ِإَلى ُمْسِلمٍ 

-জোযম নতরনম ী : ৩৩৯২; েুিোযি আবূ িোউি : ৫০৬৭ 

 

আি :  (েকোযল পড়যব) 

َنا َوِبَك   . َنْحَيا، َوِبَك َنُموُت َوِإلَْيَك الن ُشورُ اللَُّهمَّ ِبَك َأْصَبْحَنا، َوِبَك َأْمَسي ْ

(েন্ধ্যোে পড়যব) 

َنا َوِبَك َأْصَبْحَنا َوِبَك َنْحَيا، َوِبَك َنُموُت َوِإلَْيَك اْلَمِصْير  .اللَُّهمَّ ِبَك َأْمَسي ْ

-বুখোরী, আল আিোবুল মিুরোি : ১১৯৯; জোযম নতরনম ী : ৩৩৯১ 

িে :  (েকোযল পড়যব) 

 اللَُّهمَّ َما َأْصَبَح ِبي ِمْن نِْعَمٍة َأْو بَِأَحٍد ِمْن َخْلِقَك َفِمْنَك َوْحَدَك الَ َشرِيكَ 

 . َلَك، فَ َلَك اْلَحْمُد َوَلَك الش ْكرُ 

 

(েন্ধ্যোে পড়যব) 

 .  َلَك، فَ َلَك اْلَحْمُد َوَلَك الش ْكرُ اللَُّهمَّ َما َأْمَسى ِبي ِمْن نِْعَمٍة َأْو بَِأَحٍد ِمْن َخْلِقَك َفِمْنَك َوْحَدَك الَ َشرِيكَ 

িন লত : রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি,  

 .ِ هتِ لَ ي ْ لَ فَ َقْد َأدَّى ُشْكَر  يْ سِ مْ يُ َوَمْن قَاَلها ِحْيَن  هِ مِ وْ ي َ  رَ كْ ى شُ دَّ أَ  دْ قَ ف َ  حُ بِ صْ يُ َمْن قَاَلها ِحْيَن 

নকউ েকোযল এ নিোেো পড়যল নে ন ি েোরোনিযির শুকনরেো আিোে কযর নিলল। েন্ধ্যোে পড়যল 

ন ি েোরো রোযতর শুকনরেো আিোে কযর নিলল। েিুোযি আবূ িোউি : ৫০৭৫; িোেোেী, আমোলুল 

ইেোওনম ওেোল লোইলোহ : ৭ 

 

িশ : (েকোযল পড়যব) 

ْساَلِم، َوَعَلى َكِلَمِة اْْلِْخاَلِص، َوَعَلى  ِديِن نَِبي َِّنا ُمَحمٍَّد  صلى اهلل عليه وسلم، َوَعَلى ِملَِّة أَبِيَنا ِإبْ َراِهيَم َحِنيفاً ُمْسِلماً، َوَما  َأْصَبْحنا َعَلى ِفْطَرِة اْْلِ
 . َكاَن ِمَن اْلُمشرِِكينَ 
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(েন্ধ্যোে পড়যব) 

ْساَلِم، َوَعَلى َكِلَمِة اْْلِْخاَلِص، َوَعَلى ِديِن نَِبي َِّنا ُمحَ  َنا َعَلى ِفْطَرِة اْْلِ مٍَّد  صلى اهلل عليه وسلم، َوَعَلى ِملَِّة أَبِيَنا ِإبْ َراِهيَم َحِنيفاً ُمْسِلماً، َوَما  َأْمَسي ْ
 . َكاَن ِمَن اْلُمشرِِكين

-মুেিোযি আহমি : ১৫৩৬০; ইবিুে েনু্নী : ৩৪ 

 

এগ্োর : (েকোযল পড়যব) 

َر َهَذا اْليَ ْوِم  فَ ْتَحُه، َوَنْصَرُه، َونورَُه،َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح اْلُمْلُك لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن،  َوبَ رََكَتُه، َوُهَداُه، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما ِفيِه  اللَُّه مَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك َخي ْ
 . َوَشرِّ َما بَ ْعَدهُ 

 

(েন্ধ্যোে পড়যব) 

َنا َوأَْمَسى اْلُمْلُك لِلَِّه َربِّ  َلِة فَ ْتَحها، َوَنْصَرها، َونورَها، َوبَ رََكَتها،َأْمَسي ْ َر  َهَذه اللَّي ْ َوُهَداها، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما  اْلَعاَلِميَن، اللَُّه مَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك َخي ْ
 .ِفيها َوَشرِّ َما بَ ْعَدها

-েুিোযি আবূ িোউি : ৫০৮৪ 

 

 বোর : (েকোযল পড়যব) 

َر َما  ْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َوَأْصَبَح اْلُمْلُك لِلَِّه َواْلَحْمُد لِلَِّه، الَ ِإَلَه إالَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اَأْصَبْحَنا  ، َربِّ َأْسأَُلَك َخي ْ َشْيٍء َقِدير 
 ِمْن ْن َشرِّ َما ِفي َهَذا اْليَ ْوِم َوَشرِّ َما بَ ْعَدُه، َربِّ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل َوُسوِء اْلِكَبِر، َربِّ َأُعوُذ ِبكَ ِفي َهَذا اْليَ ْوِم َوَخيَر َما بَ ْعَدُه، َوَأُعوُذ ِبَك مِ 

 . َعَذاٍب ِفي النَّاِر َوَعَذاٍب ِفي اْلَقْبرِ 

 (েন্ধ্যোে পড়যব) 

َنا َوأَْمَسى اْلُمْلُك لِلَِّه َواْلَحْمُد لِلَِّه،  َر َما  الَ ِإَلَه إالَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ  َأْمَسي ْ ، َربِّ َأْسأَُلَك َخي ْ َقِدير 
َلِة َوَشرِّ َما َر َما بَ ْعَدها، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما ِفي َهَذه اللَّي ْ َلِة َوَخي ْ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل َوُسوِء اْلِكَبِر، َربِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن  بَ ْعَدها، َربِّ  ِفي َهَذه اللَّي ْ

 .َعَذاٍب ِفي النَّاِر َوَعَذاٍب ِفي اْلَقْبرِ 

-েহী মুেনলম : ২৭২৩ 

 

নতর : (নতিবোর)  

 . الس َماِء َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ ِبْسِم اللَِّه الَِّذي الَ َيُضر  َمَع اْسِمِه َشْيء  ِفي اأْلَْرِض َواَل ِفي 

িন লত : রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি,  
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 . ء  يْ شَ  هُ رَّ ضُ يَ  مْ ى لَ سَ مْ ا أَ ذَ ا إِ ثً اَل ثَ ، وَ حَ بَ صْ ا أَ ذَ ا إِ ثً اَل ها ثَ الَ قَ  نْ مَ 

নকউ েকোযল নতি বোর এবং েন্ধ্যোে নতি বোর এ নিোেো পড়যল নকোিও নকেইু তোর ক্ষনত করযত 

পোরযব িো।Ñেুিোযি আব ূিোউি : ৫০৮৮; জোযম নতরনম ী : ৩৩৮৮; মুেিোযি আহমি : ৪৪৬ 

নচৌে : (নতিবোর) 

ْساَلِم ِديناً، َوِبُمَحمٍَّد   . نَِبي اً  صلى اهلل عليه وسلمَرِضيُت بِاللَِّه رَبَّاً، َوبِاْْلِ

িন লত : রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি,  

 . ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ ي َ  هُ يَ ضِ رْ ي ُ  نْ أَ  ى اهللِ لَ ا عَ ق  حَ  انَ كَ   يْ سِ مْ يُ ِحْيَن  َثاَلثًا، و حُ بِ صْ يُ  نَ يْ حِ َمْن قَاَلها َثاَلثًا 

নকউ েকোযল নতি বোর এবং েন্ধ্যোে নতি বোর এ নিোেো পড়যল নকেোমযতর নিি আল্লোহ তোআলো 

তোযক অবশযই েন্তুষ্ট করযবি।Ñমুেিোযি আহমি : ১৮৯৬৭; েুিোযি আবূ িোউি : ১৫৩১; জোযম 

নতরনম ী : ৩৩৮৯ 

 

পযির : (নতিবোর)  

ِمَن اْلُكْفِر، َوالَفْقِر، َوَأُعوُذ ِبَك  اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبكَ اللَُّهمَّ َعاِفِني ِفي َبَدِني، اللَُّهمَّ َعاِفِني ِفي َسْمِعي، اللَُّهمَّ َعاِفِني ِفي َبَصِري، اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت، 
 .ِمْن َعَذاِب الَقْبِر، الَ ِإَلَه ِإالَّ أَْنتَ 

-েুিোযি আব ূিোউি : ৫০৯২; মুেিোযি আহমি : ২০৪০৩; িোেোেী, আমোলুল ইেোওনম ওেোল 

লোইলোহ : ২২ 

 

নষোল : (েকোযল নতিবোর)  

 . َوِبَحْمِدِه َعَدَد َخْلِقِه، َوِرَضا نَ ْفِسِه، َوزِنََة َعْرِشِه، َوِمَداَد َكِلَماتِهِ ُسْبَحاَن اللَِّه 

-েহী মুেনলম : ২৭২৬ 

 

েযতর : (েন্ধ্যোে নতিবোর)   

 . ُذ ِبَكِلَماِت اللَِّه التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخَلقَ َأُعوْ 

িন লত : রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি,  

 . ةَ لَ َك اللَّي ْ ُضرَُّه ُحَمة  تِلْ تَ  مْ ، لَ َأُعْوُذ ِبَكِلَماِت اللَِّه التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخَلقَ رَّاٍت : َث مَ اَل ثَ ِحْيَن يُْمِسْي اَل قَ  َمنْ 
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নকউ েন্ধ্যোে নতি বোর এ নিোেোনি পড়যল ওই রোযত নকোযিো নকেরু নবষ তোর নকোিও ক্ষনত করযব 

িো। -মুেিোযি আহমি : ৭৮৯৮ িোেোেী, আমোলুল ইেোওনম ওেোল লোইলোহ : ৫৯০ 

 

আঠোর : (েকোযল চোরবোর পড়যব) 

اللَُّه اَل ِإلََه ِإالَّ أَْنَت َوْحَدَك الَ َشرِيَك َلَك، َوَأنَّ اللَُّهمَّ ِإن ْي َأْصَبْحُت ُأْشِهُدَك، َوُأْشِهُد َحَمَلَة َعْرِشَك، َوَمالَِئَكَتَك، َوَجِميَع َخْلِقَك، أَنََّك أَْنَت 
 . ُمَحمًَّدا َعْبُدَك َوَرُسوُلكَ 

 

(েন্ধ্যোে চোরবোর পড়যব) 

اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت َوْحَدَك الَ َشرِيَك َلَك، َوَأنَّ ُمَحمًَّدا  لَّهُ اللَُّهمَّ ِإن ْي أَْمَسْيُت ُأْشِهُدَك، َوُأْشِهُد َحَمَلَة َعْرِشَك، َوَمالَِئَكَتَك، َوَجِميَع َخْلِقَك، أَنََّك أَْنَت ال
 .َعْبُدَك َوَرُسوُلكَ 

িন লত : রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি,  

 . ارِ النَّ  نَ مِ  اهللُ  هُ قَ ت َ عْ أَ  اتٍ رَّ مَ  عَ بَ رْ أَ َمْن قَاَلها ِحْيَن ُيْصِبُح، َأو يُْمِسْي 

নকউ এই নিোেোনি েকোযল চোরবোর বো েন্ধ্যোে চোরবোর পড়যল আল্লোহ তোআলো তোযক জোহোন্নোম 

নথযক মুনি নিযবি। -েুিোযি আবূ িোউি : ৫০৭১ 

 

উনিশ : (েোতবোর)  

 . َحْسِبَي اللَُّه الَ ِإلََه ِإالَّ ُهَو َعَليِه تَ وَكَّلُت َوُهَو َرب  اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ 

িন লত : রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি,  

 . ةِ رَ اآلخِ ا وَ يَ ن ْ الد   رِ مْ أَ  نْ مِ  هُ مَّ هَ ا أَ مَ  اهللُ  اهُ فَ كَ َمْن قَاَلها ِحْيَن ُيْصِبُح، وِحْيَن يُْمِسْي َسْبَع َمرَّاٍت  

নকউ েকোযল েোত বোর এবং েন্ধ্যোে েোত বোর এ নিোেো পড়যল আল্লোহ তোর দুনিেো ও 

আযখরোযতর েকল দুনিন্তোর জিয  যথষ্ট হযে  োযবি।Ñইবিুে েনু্নী : ৭১; েুিোযি আবূ িোউি : 

৫০৮ 

 

নবশ : (িশবোর)  

 . اللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى نَ بَ ي َِّنا ُمَحمَّدٍ 

িন লত : রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি,  
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 . ةِ امَ يَ قِ َم الْ وْ ي َ  يْ تِ اعَ فَ َكْتُه شَ َر دْ أَ ِحْيَن ُيْصِبُح َعْشًرا وِحْيَن يُْمِسْي يَّ لَ لَّى عَ صَ  نْ مَ 

নকউ েকোযল িশবোর এবং েন্ধ্যোে িশবোর আমোর ওপর িরুি পোঠ করযলি নকেোমযতর নিি নে 

আমোর েোিোআত পোযব।Ñমোজমোউ   োওেোযেি : ১০/১২০; েহীহুত তোরগ্ীব : ১/২৭৩ 

একশু  : (১০০বোর) 

 . ُسْبَحاَن اللَِّه َوِبَحْمِدهِ 

-েহী মুেনলম : ২৬৯২ 

 

বোইশ : (১০০বোর বো ১০বোর, অলেতো লোগ্যল মোত্র একবোর) 

 . اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير  الَ ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه 

িন লত : রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি,   

 كَ لِ َمه ذَ وْ اِن ي َ طَ الشَّيْ  نَ زًا مِ ِحرْ وَكاَنْت َلُه ٍة، يِّئَ سَ ِماَئُة  هُ نْ ُمِحَيْت عَ ٍة، وَ نَ سَ حَ  َلُه ِمائَةُ  تْ ُكِتبَ اٍب، وَ ِر رِقَ شْ عَ  لَ دْ عَ  هُ لَ  تْ انَ رٍَّة، كَ َة مَ ائَ ٍم مِ وْ ي َ  يْ فِ  َهاالَ قَ  نْ مَ 
 .هُ نْ َر مِ ث َ كْ أَ  ِملَ ل  عَ جُ إالَّ رَ  هِ بِ  اءَ مَّا جَ َل مِ ضَ فْ أَ د  بِ حَ ِت أَ أْ يَ  مْ لَ َي، وَ سِ تَّى يُمْ حَ 

নকউ নিযির নবলো একশ বোর এ নিোেোনি পড়যল িশনি িোে মুি করোর েমপনরমোণ েওেোব 

পোযব। তোর িোযম একশনি েওেোব নলখো হযব। একশনি নগ্োিোহ ক্ষমো করো হযব। নে নিি েন্ধ্যো 

প ভন্ত শেতোযির হোত নথযক নিরোপি থোকযব। (নকেোমযতর নিি) তোর নচযে উত্তম আমল নিযে 

আর নকউ আেযব িো।  নি িো নকউ এ নিোআনি তোর নচ নবনশ পযড়।Ñেহী বখুোরী : ৩২৯৩; েহী 

মুেনলম : ২৬৯১ 

 

নতইশ : (১০০ বোর)  

 . َأْستَ ْغِفُر اللََّه َوأَتُوُب ِإلَْيهِ 

-েহী বুখোরী : ৬৩০৭; েহী মুেনলম : ২৭০২ 

 

***** 
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েহজ বোরনি ন নকর 

 ো েব েমেই পড়ো  োে 

এক :  

 ُسْبَحاَن اللَّهِ 

িন লত : রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি,  

ُب تَ ُيكْ ٍة، ف َ حَ يْ بِ سْ َة تَ ائَ بُِّح مِ ُيسَ   الَ قَ أَْلَف َحَسَنٍة؟ ا  ُدنَ حَ أَ َيْكِسُب  فَ يْ : كَ  ائِهِ سَ لَ جُ  نْ ل  مِ ائِ سَ  َلهُ أَ سَ ٍة؟  فَ نَ سَ َف حَ لْ ٍم أَ وْ ي َ  لَّ َب كُ سِ كْ يَ  نْ أَ  مْ دُكُ حَ ُز أَ جَ عْ ي َ أَ 
 .   ةٍ ئَ يْ طِ ُف خَ لْ ط  عنُه أَ أو ُيحَ  أَْلَف َحَسَنةٍ ُه لَ 

নতোমোযির নকউ নক প্রনতনিি এক হোজোর নিনক অজভি করযত পোরযব? উপনস্থত একজি বলযলি, 

প্রনতনিি এক হোজোর নিনক কীর্োযব অজভি করযবো? উত্তযর বলযলি, ন  বযনি (প্রনতনিি) ১০০ 

বোর  ََّللَاهَ ُسْبَحان  বলযব তোর জিয এক হোজোর নিনক নলখো হযব অথবো তোর এক হোজোর গুিোহ ক্ষমো 

করো হযব। -েহী মুেনলম : ২৬৯৮ 

 

দুই : 

هللِ اَْلَحْمُد   

িন লত : রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি,  

 .َزانَ ي ْ مِ  الْ ُد هلل َتْمَلُ َحمْ لْ اَ 

‘আলহোমদুলনল্লোহ’ নিনকর পোল্লো (েওেোব নিযে) র্যর নিযল। -েহী মুেলনম : ২২৩  

 

নতি : 

 ال إَله إالَّ اهللُ 

িন লত : রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি,  

 .إالَّ اهللُ  ِر:  ال إَلهَ كْ ُل الذِّ ضَ فْ أَ هلِل وَ اَْلَحْمُد اِء : عَ ُل الد  ضَ فْ أَ 

েযবভোত্তম নিোেো হল اْلَحْمُد لِلَّه এবং েযবভোত্তম ন নকর হল   ُاَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّه ।Ñজোযম নতরনম ী : ৩৩৮৩; 

েুিোযি ইবযি মোজোহ : ৩৮০০; মুেতোিরোযক হোযকম : ১/৫০৩ 

 

চোর : 



নির্ভরয োগ্য হোনিযে বনণভত েকোল-েন্ধ্যোর মোেিূি ন নকর -মোওলোিো আবু উবোইিো হোনিজোহুল্লোহ 
 

 

 .ُسْبَحاَن اللَِّه َوِبَحْمِدهِ 

িন লত : রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি,  

 . يَ ْوٍم ِماَئَة َمرٍَّة، ُحطَّْت َخطَايَاُه، َوإْن َكاَنْت ِمْثَل زََبِد الَبْحرِ  يْ َمْن قَاَل : ُسْبَحاَن اهلل َوِبَحْمِدِه، فِ 

নকউ দিনিক ১০০ বোর  ُِسْبَحاَن اللَِّه َوِبَحْمِده বলযল তোর েকল গুিোহ ক্ষমো কযর নিেো হযব  নিও তো 
েমুযের নিিো পনরমোণ হে। -েহী বুখোরী : ৬৪০৫; েহী মুেনলম : ২৬৯ 

 

পোাঁচ :  

 ُسْبَحاَن اللَِّه اْلَعِظيِم، َوِبَحْمِدهِ 

িন লত : রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি,  

 . قَاَل ُسْبَحاَن اللَِّه اْلَعِظيِم َوِبَحْمِدِه ُغِرَسْت َلُه َنْخَلة  في الَجنَّةِ  نْ مَ 

নকউ একবোর   ُِسْبَحاَن اللَِّه اْلَعِظيِم َوِبَحْمِده বলযল (এর নবনিমযে) জোন্নোযত তোর জিয একনি নখজুর গ্োে 
নরোপি করো হে। -জোযম নতরনম ী : ৩৪৬৪; মুেতোিরোযক হোযকম : ১/৫০১  

 

েে : 

 .ُسْبَحاَن اللَِّه َوِبَحْمِدِه، ُسْبحاَن اللَِّه اْلَعِظيمِ 

িন লত : রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি,  

، َعلَى َخفهيفَتَانَه َكلهَمتَانَه َ، فهي ثَقهيلَتَانَه اللَِّسانه يَزانه ههَ، ّللاهَ ُسْبَحانََ: الَرْحمنَه إهلَى َحبهيبَتَانَه المه  . العظيمَه ّللاهَ ُسْبَحانََ َوبهَحْمده

এমি দুনি বোকয আযে,  ো বলযত েহজ তযব মী োযির পোল্লোে র্োরী এবং করুণোমে আল্লোহর 

নিকি অনত নপ্রে। তো হযে,  ُِسْبَحاَن اللَِّه َوِبَحْمِدِه، ُسْبحاَن اللَِّه اْلَعِظيم -েহী বুখোরী : ৬৪০৪; েহী মুেনলম : 

২৬৯৪ 

 

েোত : 

 .َواللَُّه َأْكبَ رُ ُسْبَحاَن اللَِّه، َواْلَحْمُد لِلَِّه، َوالَ ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، 

িন লত : রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি,  

 . سُ :  ُسْبَحاَن اهلِل، َوالَحْمُد هلِل، َوال إلَه ِإالَّ اهللُ، َواهللُ َأْكبَ ُر، َأَحب  إَليَّ ِممَّا طََلَعْت َعَلْيِه الشَّمْ  أَلْن أَُقولَ 

আমোর কোযে েোরো দুনিেো অযপক্ষো এ বোকযগুযলো বলো অনধ্ক পেন্দিীে।-েহী মুেনলম : ২৬৯৫ 



নির্ভরয োগ্য হোনিযে বনণভত েকোল-েন্ধ্যোর মোেিূি ন নকর -মোওলোিো আবু উবোইিো হোনিজোহুল্লোহ 
 

 

 

আি : 

َة ِإالَّ ِبال  .لَّهِ ُسْبَحاَن اللَِّه، َواْلَحْمُد لِلَِّه، َوالَ ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َواللَُّه َأْكبَ ُر، الَ َحْوَل َوالَ قُ وَّ

-মুেিোযি আহমি : ৫১৩; মোজমোউ   োওেোনেি : ১/২৯৭ 

 

িে : 

َة ِإالَّ بِاللَّهِ الَ   .َحْوَل َواَل قُ وَّ

িন লত : হ রত আবু্দল্লোহ নবি কোযেে রোন . বযলি, একনিি রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো 

েোল্লোম আমোযক বলযলি, 

َة ِإال باهللِ :  اَل  ى يَا رسوَل اهلل قَالَ لَ : ب َ  تُ لْ قُ  أُدل َك َعَلى َكْنٍز ِمْن ُكُنوِز الَجنَِّة؟  ف َ اَل أَ   . َحْوَل َوال قُ وَّ

আনম নক নতোমোযক জোন্নোযতর এক রত্মর্োণ্ডোর েম্পযকভ অবনহত করব? আনম বললোম, অবশযই, নহ 

আল্লোহর রেূল! নতনি বলযলি, তুনম বল,  

َة ِإالَّ بِاللَّهِ   .الَ َحْوَل َواَل قُ وَّ

-েহী বুখোরী : ৪২০৬; েহী মুেনলম : ২৭০৪ 

 

িশ : 

 . ِإالَّ اللَُّه، َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير  الَ ِإَلَه 

িন লত : রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি,  

ْت َلُه ِمائَُة َحَسَنٍة، َوُمِحَيْت َعْنُه ِماَئُة َسيَِّئٍة، وَكاَنْت َلُه ِحْرزًا ِمَن الشَّْيطَاِن يَ ْوَمه َذِلَك َمْن قَاَلَها ِفْي يَ ْوٍم ِماَئَة َمرٍَّة، َكاَنْت َلُه َعْدَل َعْشِر رِقَاٍب، وَُكِتبَ 
 .َحتَّى يُْمِسَي، َوَلْم يَْأِت َأَحد  بِأَْفَضَل ِممَّا َجاَء ِبِه إالَّ رَُجل  َعِمَل َأْكثَ َر ِمْنهُ 

নকউ নিযির নবলো একশ বোর এ নিোেোনি পড়যল িশনি িোে মুি করোর েমপনরমোণ েওেোব 

পোযব। তোর িোযম একশনি েওেোব নলখো হযব। একশনি নগ্োিোহ ক্ষমো করো হযব। নে নিি েন্ধ্যো 

প ভন্ত শেতোযির হোত নথযক নিরোপি থোকযব। (নকেোমযতর নিি) তোর নচযে উত্তম আমল নিযে 

আর নকউ আেযব িো।  নি িো নকউ এ নিোআনি তোর নচ নবনশ পযড়।-েহী বখুোরী : ৩২৯৩; েহী 

মুেনলম : ২৬৯১ 

 

এগ্োর : 



নির্ভরয োগ্য হোনিযে বনণভত েকোল-েন্ধ্যোর মোেিূি ন নকর -মোওলোিো আবু উবোইিো হোনিজোহুল্লোহ 
 

 

 . اللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى نَ بَ ي َِّنا ُمَحمَّدٍ 

িন লত : রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি,  

 . َمْن َصلَّى َعَليَّ َصالًة، َصلَّى اهللُ َعَلْيِه ِبَها َعْشًرا

ন  বযনি আমোর ওপর একবোর দুরুি পড়যব আল্লোহ তোআলো তোর ওপর িশনি রহমত িোন ল 

করযবি। -েহী মুেনলম : ৩৮৪ 

 

বোর : 

 . ِإلَيهِ  َوأَتُوبُ  الَقي ومُ  اْلَحي   ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ  الَِّذي اْلَعظيمَ  اللَّهَ  َأْستَ ْغِفرُ 

-েুিোযি আবূ িোউি : ১৫১৭; জোযম নতরনম ী : ৩৫৭৭; মুেতোিরোযক হোযকম : ১/৫১১ 

 

***** 
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আেমোউল হুেিো-আল্লোহর নিরোিব্বই িোম 

িন লত : রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি,  

 . الَجنَّةَ  َدَخلَ  َحِفَظها َمن اْسًما، وِتْسُعونَ  ِتْسَعة   لِلَّهِ 

আল্লোহ তোআলোর নিরোিব্বইনি িোম রযেযে। ন  বযনি ওই িোমগুযলোযক মুখস্থ করযব নে জোন্নোযত 

 োযব। -েহী বুখোরী : ৬৪১০; েহী মুেনলম : ২৬৭৭  

জোযম নতরনম ীযত িোমগুযলো এর্োযব এযেযে,  

 اْلَقهَّارُ  اْلَغفَّارُ  اْلُمَصوِّرُ  اْلَباِرئُ  اْلَخاِلقُ  اْلُمَتَكب ِّرُ  اْلَجبَّارُ  اْلَعزِيزُ  اْلُمَهْيِمنُ  اْلُمْؤِمنُ  السَّاَلمُ  اْلُقد وسُ  اْلَمِلكُ  الرَِّحيمُ  الرَّْحَمنُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  الَِّذي اللَّهُ  ُهوَ 
 اْلَغُفورُ  اْلَعِظيمُ  اْلَحِليمُ  اْلَخِبيرُ  اللَِّطيفُ  اْلَعْدلُ  اْلَحَكمُ  اْلَبِصيرُ  السَِّميعُ  اْلُمِذل   اْلُمِعز   الرَّاِفعُ  اْلَخاِفضُ  اْلَباِسطُ  اْلَقاِبضُ  اْلَعِليمُ  اْلَفتَّاحُ  الرَّزَّاقُ  اْلَوهَّابُ 
 اْلوَِكيلُ  اْلَحق   الشَِّهيدُ  اْلَباِعثُ  اْلَمِجيدُ  اْلَوُدودُ  اْلَحِكيمُ  اْلَواِسعُ  اْلُمِجيبُ  الرَِّقيبُ  اْلَكرِيمُ  اْلَجِليلُ  اْلَحِسيبُ  اْلُمِقيتُ  اْلَحِفيظُ  اْلَكِبيرُ  اْلَعِلي   الشَُّكورُ 
 اْلُمَقدِّمُ  اْلُمْقَتِدرُ  اْلَقاِدرُ  الصََّمدُ  اْلَواِحدُ  اْلَماِجدُ  اْلَواِجدُ  اْلَقي ومُ  اْلَحي   اْلُمِميتُ  اْلُمْحِيي اْلُمِعيدُ  اْلُمْبِدئُ  اْلُمْحِصي  اْلَحِميدُ  اْلَوِلي   اْلَمِتينُ  اْلَقِوي  
 اْلَجاِمعُ  اْلُمْقِسطُ  َواْْلِْكَرامِ  اْلَجاَللِ  ُذو اْلُمْلكِ  َماِلكُ  الرَُّءوفُ  اْلَعُفو   اْلُمْنَتِقمُ  الت َّوَّابُ  اْلبَ ر   اْلُمتَ َعاِلي اْلَواِلي اْلَباِطنُ  لظَّاِهرُ ا  اآْلِخرُ  اأْلَوَّلُ  اْلُمَؤخِّرُ 
 . الصَُّبورُ  الرَِّشيدُ  اْلَواِرثُ  اْلَباِقي اْلَبِديعُ  اْلَهاِدي الن ورُ  النَّاِفعُ  الضَّار   اْلَماِنعُ  اْلُمْغِني اْلغَِني  

-জোযম নতরনম ী : ৩৫০৭ 

 

***** 
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ন নকযরর িন লত 

আল্লোহ তোআলো বযলি, 

 .َتْكُفُرْونِ  َواَل  ِليْ  َواْشُكُرْوا َاذُْكرُْكمْ  فَاذُْكُرْوِنيْ 

নতোমরো আমোযক স্মরণ কর আনমও নতোমোযিরযক স্মরণ করব। নতোমরো আমোর প্রনত কতৃজ্ঞ হও। 

অকৃতজ্ঞ হযেো িো। েূরো বোকোরো : ১৫২ 

আেোত নথযক নশক্ষো 

বোন্দো  খিই আল্লোহর ন নকর কযর েযে েযে আল্লোহ তোযক স্মরণ কযরি। বোন্দোর জিয এর নচযে 

বড় নেৌর্োযগ্র নবষে আর কী হযত পোযর? 

 

ًرا الل ّٰهَ  َوالذ ِّٰكرِْينَ   .   َعِظْيًما وََّاْجًرا مَّْغِفَرةً  َلُهمْ  الل ّٰهُ  َاَعدَّ  وَّالذ ِّٰكرّٰتِ  َكِثي ْ

ন েব িোরী পুরুষ অনধ্ক পনরমোযণ আল্লোহর ন নকর কযর তোযির জিয নতনি ক্ষমো ও নবরোি 

পুরস্কোর প্রস্তুত কযর নরযখযেি। েূরো আহ োব : ৩৫   

আেোত নথযক নশক্ষো 

আল্লোহর পক্ষ নথযক ক্ষমো ও নবরোি পুরস্কোর লোযর্র একনি উপোে হল অনধ্ক পনরমোযণ ন নকর 

করো। 

 

 . فَاْصِبْر َعلّٰى َما يَ ُقوُلوَن َوَسبِّْح ِبَحْمِد رَبَِّك قَ ْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقَ ْبَل اْلُغُروبِ 

তোরো  ো বযল আপনি তোর ওপর দধ্ ভ ধ্োরণ করুি এবং েূয ভোিযের পূযবভ ও েূ ভোযস্তর পূযবভ 

আপিোর রযবর প্রশংেোেহ পনবত্রতো ও মনহমো ন োষণো করুি। েূরো কোি : ৩৯ 

 .َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم َيْستَ ْغِفُرونَ 

(আল্লোহর নপ্রে বোন্দোগ্ণ) রোযতর নশষ প্রহযর আল্লোহর কোযে ইনস্তগ্িোর কযর। েূরো  োনরেোত : 

১৮ 

আেোত নথযক নশক্ষো 

েূয ভোিযের পূযবভ ও েূ ভোযস্তর পূযবভ তোেবীযহর বোকযগুযলো নবনশ পড়ো চোই এবং নশষ রোযত 

ইনস্তগ্িোযরর বোকযগুযলো নবনশ পড়ো চোই।  
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 .فَِإَذا َأِمنُتْم فَاذُْكُروا اللََّه َكَما َعلََّمُكم مَّا َلْم َتُكونُوا تَ ْعَلُمونَ 

এরপর  খি নিরোপি হযে  োও তখি আল্লোহর ন নকর কযরো ন র্োযব নতনি নতোমোযিরযক  

নশনখযেযেি,  ো নতোমরো জোিযত িো। েূরো বোকোরো : ২৩৯ 

ىُكمْ   . َواذُْكُروُه َكَما َهدّٰ

নতোমরো আল্লোহর ন নকর কযরো নতনি ন র্োযব নতোমোযিরযক নিকনিযিভশিো নিযেযেি। েূরো বোকোরো 

: ১৯৮ 

আেোত নথযক নশক্ষো 

আল্লোহর ন নকর আল্লোহ ও তোাঁর রোেূল েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোযমর নিযিভনশত পদ্ধনতযতই 

করযত হযব। নিযজযির মিগ্ড়ো পদ্ধনতযত করযল হযব িো। 

 

َفةً  َتَضر ًعا نَ ْفِسكَ  ِفيْ  رَّبَّكَ  َواذُْكرْ   .اْلغِّٰفِلْينَ  مِّنَ  َتُكنْ  َواَل  َوااْلَّٰصالِ  بِاْلُغُدوِّ  اْلَقْولِ  ِمنَ  اْلَج  ْهرِ  وَُّدْونَ  وَِّخي ْ

আপনি আপিোর রবযক স্মরণ করুি মযি মযি, অিুিে নবিে ও র্ীনতেহকোযর, অিুচ্চস্বযর, 

েকোল-েন্ধ্যোে। আপনি উিোেীিযির অন্তর্ুভি হযবি িো। েূরো আরোি : ২০৫ 

আেোত নথযক নশক্ষো 

ন নকর করোর েমে অন্তযর আল্লোহর র্ে থোকযব এবং ন নকর করো হযব মযি মযি অথবো 

অিুচ্চস্বযর। উচ্চস্বযর বো নচৎকোর কযর ন নকর করো  োযব িো। এনি ন নকযরর শরীেতেম্মত পদ্ধনত 

িে।  

 

রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো েোল্লোম বযলযেি, 

 . َواْلَميِّتِ  اْلَحيِّ  َمَثلُ  ربَّهُ  َيْذُكرُ  الَ  َوالَِّذي رَبَُّه، َيْذُكرُ  الَِّذي َمَثلُ 

ন  বযনি আল্লোহর ন নকর কযর আর ন  কযর িো তোযির একজি ন ি জীনবত আর অপরজি মৃত। 

েহী বুখোরী, হোনিে : ৬৪০৭; েহী মুেনলম, হোনিে : ৭৭৯ 

হোনিে নথযক নশক্ষো 

আল্লোহর ন নকর নিযহর জিয রুযহর মযতো। বোন্দো  তক্ষণ আল্লোহর ন নকর কযর ততক্ষণ ন ি নে 

জীনবত আর  তক্ষণ ন নকর নথযক গ্োযিল থোযক ততক্ষণ ন ি মৃত।  
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 الَ   : قَالَ  بِِه، أََتَشبَّثُ  ِبَشْيءٍ  فََأْخِبْرِني َعليَّ، َكثُ َرتْ  َقدْ  اِْلْساَلمِ  َشَراِئعَ  ِإنَّ  اللَِّه، َرُسولَ  يَا : قَالَ  رَُجالً  َأنَّ   عنه اهلل رضي ُبْسرٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ 
 .اللَّهِ  ِذْكرِ  ِمنْ  َرْطباً  ِلَساُنكَ  يَ َزالُ 

হ রত আবু্দল্লোহ নবি বুের রোন . বণভিো কযরি, এক বযনি (রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেো 

েোল্লোযমর কোযে এযে) আর  করল, নহ আল্লোহর রোেূল! ইেলোযমর (িিল) হুকুম-আহকোম নতো 

অযিক। (তোর মধ্য নথযক) আমোযক এমি একনি আমল বযল নিি  ো আনম শির্োযব আাঁকযড় 

ধ্যর রোখযবো। রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেোেোল্লোম বযলি, নতোমরো নজহবো ন ি েোরোক্ষণ 

আল্লোহর ন নকযর েজীব থোযক। জোযম’ নতরনম ী, হোনিে : ৩৩৭৫ 

 

রেূলুল্লোহ েোল্লোল্লোহু আলোইনহ ওেোেোল্লোম বযলযেি,  

 .ذََكَرِني ِإَذا َمَعهُ  َوأَنَا ِبي َعْبِدي َظنِّ  ِعْندَ  أَنَا : تَ َعاَلى اللَّهُ  يَ ُقولُ 

আল্লোহ তো ‘আলো বযলি : আমোর বোন্দো আমোর বযোপোযর ন রূপ ধ্োরণো কযর আনম তোর েোযথ 

তদ্রূপ আচরণ কনর।  খিই নে আমোযক স্মরণ কযর আনম তোর েযে থোনক। েহী বুখোরী, হোনিে : 

৬৪০৭; েহী মুেনলম, হোনিে : ৭৭৯ 

 

হোনিে নথযক নশক্ষো 

েব েমে মুযখ নকোযিো িো নকোযিো ন নকর করযত থোকো নবরোি ম ভোিো পূণভ একনি আমল। এর 

মোধ্যযম বোন্দো আল্লোহ তোআলোর নবযশষ েোনন্নধ্য লোর্ কযর। 

 

হ রত আবু্দল্লোহ নবি আব্বোে রোন . নিযনোি আেোযতর তোিেীর প্রেযে বযলি, 

 . َوالذَّاِكرِيَن اللََّه َكِثيًرا َوالذَّاِكَراتِ 

ন  েব িোরী পুরুষ অনধ্ক পনরমোযণ আল্লোহর ন নকর কযর।- েূরো আহ োব : ৩৫ 

‘অনধ্ক পনরমোযণ ন নকর কযর’ বযল উযেশয, তোরো প্রযতযক িোমোয র পর, েকোযল, েন্ধ্যো ,়  খি 

 ুযমোযত  ো ়,  খি  মু নথযক জোগ্রত হে,  খি  র নথযক নবর হ  ়এবং  খি  যর নিযর আযে 

েবভোবস্থোে আল্লোহর ন নকর কযর। আল আ কোর-িববী : ১০   

 

ইমোম ইবিুল কোইন ম় রহ. বযলি, নিযরশতোরো  খি আপিোর িোম ন নকরকোরীযির মযধ্য 

নলনপবদ্ধ কযরি তখি আপনি  নি তোাঁযির কলযমর আও ়োজ শুিযত নপযতি তোহযল ন নকযরর 

প্রনত অতযোনধ্ক র্োযলোবোেোর কোরযণ মোরোই ন যতি।  
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নতনি আরও বযলি, রোস্তো  োযি,  যর, েিযর, মোযঠ ম ়িোযি তথো েবভত্র আল্লোহর ন নকর করোর 

দ্বোরো নক ়োমযতর নিি বোন্দোর পযক্ষ েোক্ষয িোিকোরীর েংখযো বৃনদ্ধ পোযব। কোরণ, (ন খোযি ন খোযি 

ন নকর করো হয ়যে ওেব) মোঠ- োি, বোন ়- র, পোহো ়-পবভত ও জনম েবই নক ়োমযতর নিি 

ন নকরকোরীর পযক্ষ েোক্ষয নিযব। আল ওেোনবলুে েোইনেব : ৮১  

শোইখ আবু্দল আজীজ তোনরিী িোক্কোল্লোহু আেরোহু বযলি, ‘েনতযকোর প্রনেনদ্ধ’ ( ো আপিোর জিয 

উপকোরী হযব) তো ওিোই  ো আেমোযি হ ়। আর এর অিযতম উপো ় হল, অনধ্ক পনরমোযণ 

আল্লোহর ন নকর করো। হোনিযে কিুনেযত আল্লোহ তোআলো বযলি, বোন্দো আমোযক মযি মযি স্মরণ 

করযল আনমও তোযক মযি মযি স্মরণ কনর। নে নকোযিো মজনলযে স্মরণ করযল তোর মজনলে 

অযপক্ষো উত্তম মজনলযে আনম তোযক স্মরণ কনর।  

নহ আল্লোহ! আমোযির েবোইযক আপিোর অনধ্ক পনরমোযণ ন নকরকোরী বোন্দোযির মযধ্য শোনমল 

কযর নিি। আমীি  

 


